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Opis efektów uczenia się dla kierunku 

Kierunek: Doradztwo w obszarach wiejskich 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnouczelniany 

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: 
 zootechnika i rybactwo 51% - dyscyplina wiodąca 

 rolnictwo i ogrodnictwo: 33% 

 nauki o zarządzaniu i jakości: 16% 

 

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomu 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

 

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Symbole 

efektów 

uczenia się dla 

kierunku 

studiów 

 

Kierunkowe efekty uczenia się 

 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

DO2_W01  szczegółowo zagadnienia z zakresu zootechniki, 

rolnictwa, ochrony środowiska oraz statystyki 

matematycznej wykorzystywanej w badaniach 

rolniczych 

P7S_WG 

 

DO2 _W02 

 

zagadnienia z zakresu racjonalnego wykorzystania 

przestrzeni rolniczej w rozwoju obszarów wiejskich, zna 

zasady wyceny i obrotu ziemią rolnicza, roli rolnictwa 

w gospodarce narodowej, charakteryzuje czynniki 

produkcji i możliwości ich substytucji 

P7S_WG 

 

DO2 _W03 zagadnienia  z zakresu metod zarządzania, zna metody i 

narzędzia racjonalnego wykorzystania czynników 

wytwórczych (ziemia, praca, kapitał) 

P7S_WG 

 

DO2 _W04 pojęcia z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz 

systemy prawnego zarządzania bezpieczeństwem 

żywności 

P7S_WG 

P7S_WK 

DO2_W05 zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizmów 

żywych na różnych poziomach złożoności 

P7S_WG 

DO2 _W06 zagadnienia z zakresu technicznych rozwiązań 

stosowanych we współczesnym rolnictwie 

P67S_WG 

DO2 _W07 

 

zaawansowane technologie i narzędzia pozwalające 

wykorzystać i kształtować potencjał rolnictwa w celu 

poprawy jakości życia człowieka oraz zna zasady 

P7S_WG 
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opracowania i wdrażania strategii i programów 

służących stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich 

DO2 _W08 

 

zagadnienia związane z antropogenicznym 

przekształcaniem środowiska naturalnego i wpływem 

tych procesów na ekosystem oraz zachowanie 

bioróżnorodności 

P6S_WG 

 

DO2 _W09 

 

zasady funkcjonowania instrumentów polityki rolnej i 

strukturalnej kraju i UE, ma wiedzę dotyczącą 

funkcjonowania sektora agrobiznesu i innowacji oraz 

znaczenia kapitału społecznego i ludzkiego w rozwoju 

obszarów wiejskich 

P67S_WG 

 

DO2 _W10 

 

zagadnienia  z zakresu prawa własności intelektualnej i 

przemysłowej, zarządzania zasobami własności 

intelektualnej oraz źródłami informacji patentowej 

P7S_WG 

 

DO2 _W11 zagadnienia z zakresu możliwości i źródeł finansowania 

przedsięwzięć w rolnictwie i jego otoczeniu 

P7S_WG,  

P7S_WK 

UMIEJETNOSCI 

absolwent potrafi: 

DO2 _U01 gromadzić, poddawać krytycznej analizie oraz w sposób 

twórczy przetwarzać różne formy informacji w celu 

rozwiązania konkretnego problemu lub zadania 

P7S_UW,  

P7S_UK 

 

DO2 _U02 prezentować opracowane materiały, własne stanowisko i 

poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu  

P7S_UW 

 

DO2 _U03 planować i realizować zadanie badawcze, projektowe 

lub eksperyment naukowy, które prowadzą do 

uzyskania odpowiedzi na postawione pytania i kończą 

się sformułowaniem poprawnych wniosków  

P7S_UW, 

P7S_UK 

 

DO2 _U04 wykorzystywać zaawansowane metody i techniki 

laboratoryjne w badaniach sensorycznych oraz analizie 

jakościowej i ilościowej uwzględniając specyfikę 

realizowanej specjalności  

P7S_UW 

P7S_UK 

 

DO2 _U05 analizować przyczyny przebiegu procesów i zjawisk 

ekonomicznych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, 

posiada umiejętność prognozowania ich wpływu na 

procesy gospodarcze  

P7S_UW,  

P7S_UK 

 

DO2 _U06 wskazać rozwiązania uwzględniające czynniki 

środowiskowe i techniczne umożliwiające zwiększenie 

efektywności i opłacalności produkcji roślinnej oraz 

posiada umiejętności dostrzegania zagrożeń 

wynikających z realizacji zadań w produkcji zwierzęcej 

i roślinnej  

P76S_UW 

 

DO2 _U07 planować i analizować podstawowe procesy 

technologiczne związane z produkcją roślinną, 

zwierzęcą oraz przetwórstwem surowców pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego wykorzystując ukierunkowaną 

wiedzę i umiejętności z zakresu realizowanej 

specjalności  

P7S_UW 

P7S_UK 

 

DO2 _U08 ocenić wady, zalety i oryginalność stosowanych oraz 

proponowanych przez siebie rozwiązań o różnym 

poziomie złożoności (metody, systemy, procesy, 

P7S_UW 
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technologie), związanych z uprawą roślin oraz z 

chowem i użytkowaniem zwierząt w zakresie 

efektywności produkcji jakości surowców roślinnych i 

zwierzęcych oraz oddziaływania na środowisko, 

wykorzystując ukierunkowaną wiedzę z zakresu 

realizowanej specjalności  

DO2 _U09 przygotować sprawozdania, prace projektowe, referaty 

oraz inne prace pisemne, dotyczące szczegółowych 

zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem 

studiów w tym również prace w języku obcym lub 

wymagające wykorzystania języka obcego oraz 

obcojęzycznych źródeł 

P7S_UW 

 

DO2 _U10 przygotować zaawansowane wystąpienia i prezentacje 

ustne dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z 

realizowanym kierunkiem studiów, w tym również z  

P7S_UW 

 

DO2 _U11 posługiwać  się jednym ze współczesnych języków 

obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z 

wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu 

kierunku studiów  

P7S_UK,  

P7S_UU 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

DO2 _K01 ciągłego uczenia się przez całe życie w kontekście 

zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz panującej na 

nim konkurencji  

P7S_KK 

 

DO2 _K02 wykazywania gotowości do rzeczowej i merytorycznej 

dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego 

stanowiska  

P7S_KO  

P7S_KK 

 

DO2 _K03 oceny najważniejszych rolniczych oraz pozarolniczych 

skutków działań związanych z produkcją rolniczą oraz 

postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki w 

zakresie produkcji żywności oraz wykorzystania 

zasobów świata ożywionego  

P7S_KK 

 

DO2 _K04 ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oraz 

prezentacji perspektywicznego i przedsiębiorczego 

myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych 

informacji i umiejętności w działaniach związanych z 

przyszłą pracą zawodową  

P7S_KK 

P7S_KR 

 

 

 

 

 

 


